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  راهبردهاي افزایش فعالیت جسمانی در جامعه
  چی دکتر فرزین حلب

  دانشیار گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

تحرك به عنوان بزرگترین مشکل سالمت عمومی در  بدون تردید کمبود فعالیت جسمانی و زندگی بی
ی با ساختار مناسب در خصوص کمیت فعالیت جسمانی در متأسفانه مطالعات مل. شود در نظرگرفته می 21قرن 

تحرك در  روزافزون شیوه زندگی بی،با این وجود، مطالعات موجود بروز . میان اقشار مختلف بسیار محدود هستند
آسایی براي افزایش فعالیت جسمانی وجود ندارد و یک  حل منفرد و معجزه هیچ راه. اند جامعه ایرانی را نشان داده

این رویکرد باید مداخالت مبتنی . رد جامع مؤثر مستلزم استفاده از راهبردهاي متعدد و همزمان خواهد بودرویک
هاي فردي را در بر بگیرد و همچنین موانع انجام فعالیت  بر جامعه، مبتنی بر خانواده و مبتنی بر عالئق و توانمندي

ترین مداخالت معموالً سطوح متعدد تأثیر بر رفتار با مؤثر. جسمانی و دالیل عدم تغییر رفتاري را شناسایی کند
  .دهند استفاده از چارچوب اجتماعی زیستی را مد نظر قرار می

اند که توصیه  ها و کشورهاي مختلف ارائه شده هاي مختلفی از سوي سازمان در حال حاضر دستورالعمل
آنها به شمار  از معتبرترین (AHA)و انجمن قلب آمریکا  (ACSM)ورزشی آمریکا مشترك کالج پزشکی 

دقیقه  150ها بزرگساالن سالم باید فعالیت ورزشی متوسط هوازي را به مدت  بر اساس توصیه این سازمان. روند می
دقیقه در هفته در برنامه زندگی روزمره بگنجانند و همراه  75مدت  در هفته یا فعالیت ورزشی هوازي شدید را به

  .الت را با شدت متوسط تا باال حداقل دو بار در هفته انجام دهندهاي قدرتی عض با آن تمرین
هاي ارتقاء فعالیت جسمانی هستند،  ریزي براي اجراي سیاست براي حمایت از کشورهایی که آماده برنامه

براي فعالیت جسمانی وجود دارند که با شواهد خوبی مبنی بر » گذاري بهترین سرمایه«هفت حوزه به عنوان 
هاي جامع مدرسه و  این موارد شامل برنامه. اجرا هستند شوند و در سراسر جهان قابل پشتیبانی می اثربخشی

هاي اجتماعی، آموزش عمومی، طراحی شهري و برنامه  هاي حمل و نقل، نظام سالمت، برنامه محیط کار، سیاست
  .  مشارکت فعال داشته باشندها  حل هاي مختلف جامعه الزم است در رسیدن به راه بخش. ورزش همگانی هستند
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